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   لتنمية االقتصاديةالمخدرات غير المشروعة وا -أوال
يزال اهلريوين والكوكايني املخدرين غري املشروعني  ال -1

اقتصادية يف العامل أمجع،  -اللذين هلما أشد وطأة اجتماعية 
من حيث عدد احلاالت املرضية وعدد الوفيات واحتياجات 
املعاجلة من تعاطي املخدرات غري املشروعة، وكذلك من 

االجتار غري املشروع بالكوكايني واهلريوين الناحية املالية. وميّثل 
اجلانب األكرب من التجارة العاملية باملخدرات غري املشروعة. 
ولذا فقد استعرضت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات وطأة تأثري 
زراعة خشخاش األفيون وشجرية الكوكا غري املشروعة، 

و غري وكذلك االجتار باهلريوين والكوكايني وتعاطيه على حن
مشروع، على التنمية االقتصادية االمجالية. وتدرك اهليئة أيضا 
التأثري الشديد الذي ينجم عن الكثري من العقاقري األخرى، 
ويف الدرجة األوىل منها القنب وخمتلف العقاقري الرتكيبية 
(االصطناعية). وقررت اهليئة أن ترّكز استعراضها على التنمية 

 كّونا حامسا يف التنمية البشرية.االقتصادية، باعتبارها م
  

المكاسب القصيرة األمد المتأتية من انتاج  -ألف
  المخدرات غير المشروعة واالتجار بها

يف املناطق الزراعية يف كثري من البلدان، توفر صناعة  -2
املخدرات غري املشروعة فرص عمل يف القطاع الزراعي لعدد  

لتعليم، كصغار املزارعني كبري من الناس احملدودي املهارات وا
والعمال املتنّقلني. كما توفر جتارة املخدرات غري املشروعة 
أيضا فرص عمالة ملشّغلي املختربات وموّزعي اجلملة والذين 
يتعاطون غسل األموال وموّزعي جتارة التجزئة والسُّعاة املهربني. 
وقد تكون فرص العمالة هذه مهمة اقتصاديا بالنسبة إىل 

اليت توجد فيها زراعة غري مشروعة وكذلك مستويات  البلدان
 عالية من البطالة.

أما يف املدى القصري، فيمكن أن يعترب توفري أنشطة  -3
مدّرة للدخل للناس مؤاتيا من الناحية االقتصادية. إذ يُقّدر أن 

يف املائة تقريبا من إمجايل عدد سكان الريف يف بوليفيا  3
يف انتاج املخدرات غري املشروعة يف وبريو معا كانوا منخرطني 

أواخر الثمانينات. ويُقّدر أيضا أن نسبة مماثلة من إمجايل 
سكان الريف يف أفغانستان وكولومبيا معا كانوا منخرطني يف 
اية التسعينات. بيد أنه يف  انتاج املخدرات غري املشروعة يف 

خدرات أحناء خمتلفة من تلك البلدان اليت جيري فيها إنتاج امل
غري املشروعة، ُتقّدر نسبة السكان احملليني الذين يعملون يف 
زراعة احملاصيل غري املشروعة أعلى من نسبة السكان الوطنيني 
الذين يتعاطون مثل هذا النشاط، وميكن أن ترتفع إىل أكثر 

 يف املائة. 20من 
جيين عدد قليل من األشخاص، وخصوصا الذين  -4

خدرات غري املشروعة، أرباحا طائلة من يتولون تنظيم جتارة امل
زراعة احملاصيل غري املشروعة، لكن األكثرية الواسعة من 
الناس، مبن فيهم معظم من كان قد استفاد أصال من هذه 
التجارة، تتأثر سلبا بذلك النشاط غري املشروع. وأما يف املدى 
الطويل، فإن صناعة املخدرات غري املشروعة تسّبب مشاكل  

اية املطاف يف التنمية االقتصادية يف البلد كربى ت ؤثّر يف 
 املعين.

  
تقديرات الدخل المتأتي من إنتاج   -باء

  المخدرات غير المشروعة واالتجار بها
يتعّذر وضع تقديرات دقيقة للدخل املتأيت من انتاج  -5

ا ووطأة تأثري هذا الدخل  املخدرات غري املشروعة واالجتار 
ت الوطنية. ويقتصر وضع مثل هذه التقديرات على االقتصادا

على تقدمي نظرة نافذة إىل مرتبة وضخامة العواقب االقتصادية 
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على املدى القصري والطويل، اليت ترتتب على هذا النشاط غري 
 املشروع يف البلدان املعنية.

  
إيرادات الدخل الكبيرة المتأتية من أنشطة  -1

في البلدان االتجار غير المشروع بالمخدرات 
 المتقدمة النمو

 
، ُقدِّر جمموع قيمة حماصيل خشخاش 2001يف عام  -6

 400األفيون غري املشروعة على مستوى بوابة املزرعة بنحو 
مليون دوالر أمريكي، وبلغ جمموع قيمة الكوكا (باالستناد إىل 

وتبدو  )1(مليون دوالر. 700أسعار خامة الكوكا) بنحو 
مليون دوالر) بالغة  1 100 احملصولني (القيمة االمجالية لكال

الداللة عند مقارنتها بامجايل إيرادات املزارع يف البلدان املعنية 
بليون دوالر تقريبا)؛ إذ تبلغ نسبتها يف املتوسط زهاء  86(

يف املائة فقط من إمجايل إيرادات املزارع يف تلك البلدان.  1.3
يرادات املتأتية من علمًا بأنه يف بعض البلدان، قد تبلغ اإل

يف املائة من إمجايل  5إنتاج املخدرات غري املشروعة أكثر من 
 إيرادات املزارع.

كما بلغ جمموع قيمة حماصيل خشخاش األفيون  -7
والكوكا غري املشروعة على مستوى بوابة املزرعة يف عام 

بليون دوالر، وهو رقم منخفض نسبيا  1.1مقدار  2001
اميع اال قتصادية األخرى. ويف الواليات املتحدة مقارنة با

األمريكية وحدها، بلغت التكاليف ذات الصلة باملخدرات 
بليون دوالر، من  161قرابة  2000غري املشروعة يف عام 

 15باليني دوالر لتكلفة خسارة االنتاجية و 110ضمنها 
ومن مث فإن امجايل  )2(بليون دوالر لتكلفة العناية الصحية.

زارعني العاملني يف زراعة شجريات الكوكا إيرادات امل
وخشخاش األفيون غري املشروعة يف مجيع أحناء العامل ميكن أن 

يف املائة من امجايل التكاليف ذات الصلة  1تصل إىل أقل من 

باملخدرات غري املشروعة يف بلد واحد فقط جيري فيه تعاطي 
 هذه املخدرات.

الية املتأتية من كذلك بلغت إيرادات املزارعني االمج -8
يف املائة  2انتاج الكوكا وخشخاش األفيون غري املشروع 

فحسب من إمجايل املساعدة اإلمنائية املقّدمة على الصعيد 
واالستنتاج  )3(.2000بليون دوالر) يف عام  53.7العاملي (

الذي ميكن استخالصه من هذا التحليل هو أن زيادة قدرها 
منائية العاملية، إذا ما ُوجِّهت حنو يف املائة من املساعدة اإل 2

املناطق اليت جتري فيها زراعة احملاصيل غري املشروعة، ميكن أن 
تعّوض مقادير النقص على املزارعني الذين يتحّولون إىل إنتاج 
احملاصيل املشروعة. بيد أن املشكلة اليت ميكن أن تسّببها تلك 

البدء أوال بإنتاج املساعدة هي أن املزارعني قد ُيستمالون إىل 
حماصيل غري مشروعة لكي ُيصار فيما بعُد إىل تعويضهم عن 

 عدم استمرارهم يف مزاولة هذا النشاط.
لكن جمموع إيرادات املزارعني االمجالية املتأتية من  -9

انتاج احملاصيل غري املشروعة ال يشّكل سوى جزء صغري من 
ة بصفة رئيسية ميزانيات مراقبة املخدرات يف البلدان املبتال

بتعاطي املخدرات. ففي الواليات املتحدة، على سبيل املثال، 
بليون دوالر يف  18بلغت امليزانية االحتادية ملراقبة املخدرات 

إضافة إىل ذلك، فقد ُخّصص مبلغ يزيد  )4(.2001عام 
بليون دوالر من ميزانيات الواليات ألغراض مراقبة  15على 

بليون  33بلغ االمجايل ومقداره املخدرات. ومن َمث فإن امل
دوالر املخصص يف امليزانية االحتادية وميزانيات الواليات ملراقبة 

ضعفا عن اإليرادات اليت كسبها  30املخدرات يزيد حوايل 
املزارعون على الصعيد العاملي من إنتاج الكوكا وخشخاش 

 األفيون غري املشروع.
ين يف الواليات أما االنفاق على الكوكايني واهلريو  -10

بليون دوالر  36، فقد ُقدِّر مببلغ 2000املتحدة يف عام 
بليون دوالر على التوايل؛ وبلغ االنفاق على هاتني  12 و
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يف املائة من امجايل االنفاق على  76املادتني معا ما نسبته 
ويف اململكة املتحدة  )5(املخدرات غري املشروعة يف البلد.

دا الشمالية، قّدر ما أنفقه متعاطو لربيطانيا العظمى وايرلن
بليون دوالر، و  3.9املخدرات على اهلريوين والكوكايني مببلغ 

بليون دوالر على التوايل؛ واستأثرت املادتان معا بنسبة  3.6
يف املائة من امجايل االنفاق على املخدرات غري  68قدرها 

ل قرابة علما أن اململكة املتحدة متث )6(املشروعة يف ذلك البلد.
يف املائة من متعاطي  29يف املائة من متعاطي اهلريوين و 20

الكوكايني يف أوروبا الغربية. وعند االستناد إىل البيانات 
املتعلقة باململكة املتحدة للقيام بتقدير استقرائي يتعلق بأوروبا 
الغربية كلها، فان االنفاق على اهلريوين والكوكايني يف أوروبا 

بليون  12بليون دوالر و 20أن يقّدر حبدود الغربية ميكن 
 دوالر على التوايل.

ويف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية معا، ومها  -11
السوقان الرئيسيتان للمخدرات غري املشروعة، يقّدر االنفاق 

بليون دوالر واالنفاق على اهلريوين  48على الكوكايني بنحو 
يعتربان متحفظني، بليون دوالر. ومها تقديران  32بنحو 

يف املائة فقط من األموال اليت ينفقها متعاطو  1ويوحيان بأن 
م يف تعاطي  اية األمر للمواظبة على عادا املخدرات يف 
 املخدرات ُتكسب باعتبارها ايرادات زراعية يف البلدان النامية.

يف املائة من  99أما النسبة املئوية املتبقية وقدرها  -12
املخدرات غري املشروعة على الصعيد العاملي  االيرادات من

فتجنيها مجاعات االجتار باملخدرات العاملة يف خمتلف النقاط 
األخرى من سلسلة االجتار باملخدرات. وأما األرباح اليت ُجتىن 
من االجتار باملخدرات غري املشروعة يف البلدان املتقدمة فهي 

ن امجايل أرباح متثل عادة ما يرتاوح بني النصف والثلثني م
االجتار باملخدرات، وتكون أكرب كثريا عند إدراج االيرادات 
االضافية املتأتية من خلط اهلريوين والكوكايني مبواد أخرى على 
سبيل الغش. من مث فإن معظم األرباح املتأتية من االجتار 

باملخدرات ال ُجتىن يف البلدان النامية وامنا يف البلدان املتقدمة 
 النمو.
وتوحي البيانات املتعلقة بالربعني األولني من عام  -13

يف املائة تقريبا من امجايل األرباح املتأتية من  74أن  2000
مقدار الكوكايني واهلريوين املباع يف الواليات املتحدة قد 

وبلغ جمموع هذه األرباح  )7(حتققت يف ذلك البلد وحده.
باليني  9واهلريوين (بليون دوالر)  27املتأتية من الكوكايني (

بليون دوالر يف عام  36دوالر) يف الواليات املتحدة 
 13و 12. ويف العام نفسه، حتقق ما يرتاوح بني 2000

بليون دوالر من األرباح يف البلدان النامية عن طريق شحن 
الكوكايني واهلريوين إىل الواليات املتحدة. ومع أن هذه املبالغ  

فان األرباح املتأتية من االجتار باهلريوين كبرية باألرقام املطلقة، 
والكوكايني يف الواليات املتحدة هي متواضعة عندما يعرب عنها 

يف املائة من  0.4بنسبة مئوية من الناتج احمللي االمجايل: 
الناتج احمللي االمجايل. وحىت لو أضيفت اليها األرباح املتأتية 

االمجايل املضاف  من االجتار باملخدرات األخرى، فان املبلغ
يف املائة  0.5بليون دوالر، أي  50إىل االقتصاد لن يتجاوز 

من الناتج احمللي االمجايل. على العكس من ذلك، فإنه يف 
بعض البلدان النامية، حيث تكون األرباح، باألرقام املطلقة، 
ا إذا ما ُعّرب عنها بنسبة مئوية من الناتج  أصغر بكثري فإ

 تكون أعلى كثريا منها يف الواليات املتحدة.احمللي االمجايل 
  
االيرادات الصغيرة المتحققة في البلدان التي  -2

 تجري فيها زراعة المحاصيل غير المشروعة
 
تعتمد االيرادات االمجالية املتأتية من زراعة شجريات  -14

الكوكا وخشخاش األفيون غري املشروعة على كميات املواد 
ائية، ناقصا منها مبلغ اخلام اليت يتم حتويل ها إىل منتجات 

اخلسارة من مضبوطات االجتار غري املشروع، وكذلك على 
اخلسائر األخرى املتكبدة يف عملية التحويل. أما العامل املهم 
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اآلخر فهو ضلوع اجلماعات االجرامية احمللية يف عمليات 
االجتار الدولية باملخدرات ونسبة األموال اليت ُأعيدت إىل 

ا أو أنفقت حمليا.أ  وطا
وميكن استخالص تقديرات تقريبية معقولة لاليرادات  -15

املتأتية من زراعة احملاصيل غري املشروعة واالجتار غري املشروع 
باملخدرات يف خمتلف البلدان بواسطة حسابات مبّسطة، 
حيث يضرب الناتج الفعلي من احملصول احملول إىل منتوج 

اورة. ائي، مبتوسط أسعار ا لبيع باجلملة يف البلدان ا
واألساس املنطقي الذي يستند اليه هذا النهج هو أن 
اجلماعات االجرامية يف البلدان املنتجة للمخدرات غري 
املشروعة، ما عدا قلة من االستثناءات (ككولومبيا مثال)، 
تنـزع إىل أن تؤدي دورا ثانويا فقط يف االجتار الدويل 

مشاركتها يف األكثر على االجتار  باملخدرات. وتقتصر
باملخدرات داخل البلد وشحن املخدرات غري املشروعة إىل 
اورة. وقد بلغ املقدار االمجايل مما ُيضخ من األموال  البلدان ا
املتصلة باملخدرات يف االقتصادات الوطنية للبلدان النامية 

بليون  3.8املنتجة للمخدرات غري املشروعة، ما يقرب من 
، وفقا حلسابات برنامج األمم املتحدة 2001والر يف عام د

كما ان تدفق   )8(للمراقبة الدولية للمخدرات (اليوندسيب).
األموال إىل االقتصاد الوطين من زراعة خشخاش األفيون غري 
املشروعة يف بعض البلدان، كأفغانستان ومجهورية الوس 

ة بالناتج احمللي الدميقراطية الشعبية وميامنار، عال نسبيا مقارن
االمجايل هلذه البلدان. وقد كان انتاج الكوكا والكوكايني املعرب 
عنه كنسبة مئوية من الناتج احمللي االمجايل، هي األعلى 
بالنسبة لكولومبيا تليها بوليفيا. ويف السنوات األخرية، قدر 
ا، معربا عنه بنسبة  انتاج املخدرات غري املشروعة واالجتار 

يف  15و 10الناتج احمللي االمجايل بأنه يرتاوح بني  مئوية من
يف املائة خبصوص   3و 2املائة خبصوص أفغانستان وميامنار، و

كولومبيا ومجهورية الوس الدميقراطية الشعبية، وأنه يزيد قليال 

على واحد يف املائة خبصوص بوليفيا، ويقل عن واحد يف املائة 
 خبصوص كافة البلدان األخرى.

وما، فان الفوائد االقتصادية الكلية الناجتة عن وعم -16
تدفق األموال املتأتية من انتاج املخدرات غري املشروعة إىل 
اقتصاد وطين معني حيتمل أن تتجاوز التدفق األويل من 
األموال اآلثار املتذبذبة النامجة عن ذلك التدفق. ومن مث فان 

يف أول األمر األثر املضاعف للمبالغ الفعلية اليت جرى ضخها 
مهم لفهم التأثري احملتمل عن هذا النشاط على االقتصاد. 
علما بأن كثريا من االيرادات املتصلة باملخدرات اليت حيصل 
عليها املزارعون ُيستخدم يف شراء السلع واخلدمات، على 
م اليومية، واليت توفر بدورها  سبيل املثال، لسد احتياجا

يا يُنفق فيما بعد على سلع للتجار احملليني ايرادا اضاف
وخدمات أخرى. ويف كل جولة من جوالت االنفاق تكون 
هناك مبالغ اضافية قد أصبحت متوفرة للسكان، وهي مبالغ 
ختتلف من بلد إىل آخر مبا يتفق، خصوصا، مع نسبة 
الوفورات ونسبة االستريادات (االنفاق على السلع املستوردة 

 تج احمللي االمجايل).معّرب عنه بنسبة مئوية من النا
ويبلغ متوسط نسبة الوفورات يف البلدان املنخفضة  -17

يف املائة من االيرادات. كما يبلغ متوسط  20الدخل بنحو 
يف املائة. وجبمع نسبة الوفر ونسبة  26نسبة االسترياد بنحو 

االسترياد معا فان الناتج املتوقع من األثر املضاعف قد يكون 
مما سيتمخض عن قوة شرائية امجالية تبلغ  )9(يف املائة 2.45
 3.8بليون دوالر تقريبا من االيرادات األولية البالغة  9.3

 بليون دوالر.
وأما يف حالة انتاج املخدرات غري املشروعة، فإن  -18

هناك عددا من العوامل اليت توحي بأن األثر املضاعف الفعلي 
غري املشروعة،  من اإليرادات املتأتية من االجتار باملخدرات

سيكون أقل من تلك الناشئة عن نشاط مشروع قابل 
للمقارنة. ويتسم النمط االستهالكي لدى املتجرين باملخدرات 
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يف بلد ينتج خمدرات غري مشروعة مبستوى عال من 
االستهالك املرتف، يرجع سببه إىل أسلوب احلياة اليت 

ا. كما إن املتجرين باملخدرات مييلون إىل  شراء السلع يعيشو
املستوردة أكثر من عامة السكان، مما يزيد بقدر بالغ متوسط 
نسبة االسترياد. واستنادا إىل األصناف اليت تشرتيها عادة 
مجاعات االجتار باملخدرات، فان االنفاق على السلع 

يف املائة من جمموع االنفاق.  80املستوردة يُقّدر أن يبلغ 
ئ عن انفاق املتجرين وعندئذ فان األثر املضاعف الناش

 2.45باملخدرات ميكن أن يهبط من التقدير األصلي ونسبته 
يف  1.55يف املائة يف حالة النشاط االقتصادي املشروع إىل 

 املائة.
ولذا فإن إيرادات املتاجرين املتصلة باملخدرات  -19

يف املائة تقريبا يف التنمية  35سيكون إسهامها أقل بنسبة 
ية من اإليرادات من املنتجات املشروعة. وعند االقتصادية احملل

 3.8فصل االيرادات الكلية املتعلقة باملخدرات اليت بلغت 
يف البلدان املنتجة لألفيون وورقة  2001بليون دوالر يف عام 

بليون دوالر) ودخل املتجريـن  1.1الكوكا إىل دخل املزارعني (
روق التفاضلية بليون دوالر)، فان تطبيق الف 2.7باملخــدرات (

يف األثر املضاعف ميكن أن ينتج عنه توفر قوة شرائية إمجالية 
بليون دوالر من الدخل املتحقق هلم البالغ  2.7ألولئك تبلغ 

يف املائة كمضاعف).  2.45بليون دوالر (باستخدام  1.1
بليون  4.2إضافة إىل ذلك، ستبلغ القوة الشرائية االمجالية 

بليون دوالر لدى املتاجرين  2.7دوالر من الدخل البالغ 
يف املائة كمضاعف). ولذا فإن  1.55باملخدرات (باستخدام 
بليون دوالر من العائدات البالغة  6.9القوة الشرائية البالغة 

بليون دوالر من التجارة غري املشروعة باملخدرات،  3.8
ستكون أقل مبقدار الربع من القوة الشرائية املتوقعة. ومع ذلك 

حىت لو كان األثر املضاعف أقل مما كان عليه لو أن  فانه
األموال اليت ضخت يف االقتصاد الوطين كانت متأتية من 

نشاط مشروع، فإن النتائج الصافية تظل إجيابية، من وجهة 
 النظر االقتصادية القصرية األجل على حنو صرف.

  
انتاج المخدرات غير المشروعة كعقبة أمام  -جيم

  ديالنمو االقتصا
على العكس من التصور الواسع االنتشار يف أن  -20

الدخل املتوّلد من صناعة املخدرات غري املشروعة يساعد 
تلقائيا على التنمية االقتصادية، ليس هناك من مؤشرات تدل 
على أن توّسع زراعة احملاصيل غري املشروعة قد أدت إىل 

مؤشر  حتّسن إمجايل يف الوضع االقتصادي أو إىل حتّسن أي
تنموي واسع النطاق على الصعيد الوطين. ويف حني توجد 
أدلة تثبت أن مبيعات املخدرات غري املشروعة ميكن أن تعزز 
التنمية االقتصادية على املدى القصري، تظل املسألة املطروحة 
فيما كان ذلك من شأنه أن يؤدي إىل عملية متسلسلة من 

تبّني األدلة املتاحة أن التنمية املستدامة على املدى الطويل. و 
البلدان اليت جيري فيها انتاج املخدرات غري املشروعة قد 

 عانت من احندار يف النمو االقتصادي لديها.
ففي بلدان املنطقة الفرعية اآلندية، مل يفض ازدياد  -21

زراعة شجريات الكوكا يف بوليفيا وبريو يف الثمانينات ويف  
دة امجالية يف النمو االقتصادي كولومبيا يف التسعينات إىل زيا

يف هذه البلدان. ومع أن زراعة شجريات الكوكا قد ازدادت 
يف كولومبيا يف النصف الثاين من التسعينات، فان النمو 
ايــة  االقتصادي فقد زمخه، ال بــل حتول إىل السلبية حبلــول 
عقــد التسعينات يف حني اتسع بشدة انتاج ورقة الكوكا غري 

يف بوليفيا وبريو، فعلى الرغم من هبوط انتاج  أما )10(وع.املشر 
أوراق الكوكا، فقد تسارعت وترية النمو االقتصادي طوال 
ا يف بلدان أمريكا الالتينية. ويف  التسعينات، لتتجاوز معدال

، ظل النمو االقتصادي من مث يف كل 1999-1998الفرتة 
يكا الالتينية، رغم من بوليفيا وبريو فوق معدالته يف بلدان أمر 
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تواضعه، بينما اخنفض النمو االقتصادي يف كولومبيا، على 
 الرغم من ازدياد زراعة شجريات الكوكا.

وحيثما كانت هناك حتّوالت طارئة يف انتاج  -22
خشخاش األفيون يف جنوب غريب آسيا، فان احلالة هناك 
ة أيضا. ومع أنه ال وجود لبيانات موثوقة عن التنمية  مشا

االقتصادية يف أفغانستان خالل العقدين املاضيني، فان هناك 
دالئل كافية تلمح إىل أن النمو االقتصادي يف ذلك البلد 

زال سلبيا منذ أن بدأ اخنراط البلد يف زراعة خشخاش  ما
األفيون غري املشروعة على حنو واسع النطاق. وما من شك 

لفرتة. وقد أن مستويات املعيشة عموما قد هبطت منذ تلك ا
ساعدت الزيادة اهلائلة يف انتاج األفيون، اليت حولت 
أفغانستان إىل أكرب منتج يف العامل للمواد األفيونية غري 
املشروعة يف أوائل التسعينات، على اذكاء نار احلروب األهلية 
ولكنها أخفقت مثلما هو واضح يف االسهام يف التنمية 

لد. وعلى العكس من االجتماعية واالقتصادية العامة للب
ذلك، فإن مجهورية ايران االسالمية وباكستان، البلدين اللذين 
خّفضا، انتاجهما من خشخاش األفيون، أو قضيا عليه متاما، 
سّجال معدالت اجيابية يف النمو االقتصادي يف الثمانينات 
والتسعينات على السواء. إذ أبلغت باكستان عن أكرب 

يف الثمانينات، عندما كانت تتمتع اخنفاض يف انتاج األفيون 
بأقوى معدالت النمو االقتصـادي فـي جنـوب غريب آسيــا 

يف املائة سنويا)، وهو يفوق بوضوح معدل النمو على  6.3(
يف املائة سنويا). أما يف مجهورية  3.4الصعيد العاملي (البالغ 

ايران االسالمية، فان معدل النمو االقتصادي انتعش يف 
 ت، دون أي جلوء إىل املواد األفيونية غري املشروعة.التسعينا
وتكرر منط النمو االقتصادي نفسه يف جنوب شرقي  -23

آسيا. ففي الثمانينات، ازداد انتاج األفيون غري املشروع يف 
ميامنار بعشرة أضعاف، ولكن البلد ظل يعاين يف الوقت نفسه 

املنطقة. مث  من أقل معدل للنمو يف الناتج احمللي االمجايل يف

يف التسعينات، عندما اخنفض انتاج األفيون يف ميامنار بنسبة 
الثلث، ازداد منو الناتج احمللي االمجايل ليصل إىل املستويات 
اورة. ولو كان انتاج األفيون غري  املبّلغ عنها يف البلدان ا
املشروع قد وفر أساسا للتنمية االقتصادية، ملا عانت ميامنار 

خل للفرد الواحد يف املنطقة، استنادا إىل النسب من أدىن د
 الثابتة للقوة الشرائية.

أما تايلند فكانت أول بلد يف املنطقة يقّلص جذريا  -24
طنـا يف الفرتة  146انتاجه من األفيون غري املشروع (مـن 

طنا يف عام  60إىل ما يقل عن  1965-1966
وط )، ومع هب2000أطنان يف عام  6وإىل  )11(1982

مستويات انتاج األفيون غري املشروع يف الثمانينات يف تايلند، 
فان معدل منو الناتج احمللي االمجايل لديها جتاوز معدالته يف 
اورة، واليوم تعترب تايلند واحدة من أكثر الدول  البلدان ا

 تقدما يف النمو يف املنطقة.
وتظهر البيانات اخلاصة بكل من مجهورية الوس  -25
نام زيادة يف معدالت منو الناتج  قراطية الشعبية وفييتالدمي

احمللي االمجايل يف التسعينات مقارنة بالثمانينات. وقد رافق 
الزيادة يف منو الناتج احمللي االمجايل يف كال البلدين اخنفاض 

 يف انتاج األفيون يف كال البلدين يف التسعينات.
نتاج القنب وباملثل فقد ازداد، يف الثمانينات، ا -26

واألفيون على حنو غري مشروع يف لبنان، وخاصة يف وادي 
يار مؤسسات  البقاع، وهي زيادة أذكتها احلرب األهلية وا
الدولة وسعي خمتلف امليليشيات الستخدام جتارة املخدرات 
غري املشروعة لتمويل أنشطتها. ومع أنه ال توجد تقديرات 

ذلك البلد إبان يعّول عليها عن النمو االقتصادي يف 
الثمانينات، فانه ميكن االفرتاض بأن التدمري الذي أصاب 
قدراته االنتاجية أدى إىل منو سليب. ويف التسعينات، جنحت 
السلطات يف تنفيذ حظر على انتاج املخدرات غري املشروعة. 
ويف الوقت الذي بوشر فيه إنفاذ احلظر يف لبنان على انتاج 
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 7.7ا الناتج احمللي االمجايل بنسبة املخدرات غري املشروعة، من
يف املائة سنويا، وهو معدل منو جتاوز بوضوح املعدل العاملي 

يف املائة يف السنة) واملعدل يف الشرق األوسط  2.5(البالغ 
 )12(يف املائة يف السنة). 3.0ومشال أفريقيا (البالغ 

وليس هناك بطبيعة احلال ما يدل على أن ازدياد  -27
خدرات غري املشروعة مرتبط بالضرورة باخنفاض انتاج امل

النشاط االقتصادي امجاال. فإن املخدرات غري املشروعة ما 
هي إال عامل من عدة عوامل خمتلفة حتدد التنمية االقتصادية. 
وغالبا ما يكون اهلبوط االقتصادي والنمو اهلزيل نتيجة 

ه إىل حلاالت عامة من انعدام االستقرار، الذي قد يفضي بدور 
ازدياد زراعة احملاصيل غري املشروعة واالجتار باملخدرات بسبب 
ضعف البنية احلكومية واالدارية للبلد، يف حني أن أسلوب 

 احلكم السديد لـه تأثري اجيايب يف النمو.
   
يتمثل أكثر التفسريات بداهة للرتابط السليب بني  -28

ية يف أن انتاج املخدرات غري املشروعة والتنمية االقتصاد
االخنراط يف زراعة احملاصيل غري املشروعة ظل يعترب، يف العديد 
من أحناء العامل، رد فعل على تدهور الظروف االقتصادية. 
وهذه هي احلالة بالنسبة لتوسيع إنتاج الكوكا غري املشروع 
وزراعة خشخاش األفيون غري املشروعة يف املنطقة الفرعية 

ينات. وال يعاجل رد الفعل الدفاعي اآلندية ويف آسيا يف الثمان
املذكور التوترات االجتماعية ومشاكل التنمية الضمنية يف 
تمع. ولكنه قد يؤدي، يف احلقيقة، إىل استمرارها؛ ليصبح  ا
اية املطاف العائق األساسي للتنمية. وقد يفضي  حبد ذاته يف 
ة نشوء اقتصاد يستند إىل املخدرات إىل تزعزع استقرار الدول

تمع املدين.  والنظام السياسي واالقتصادي وا
  

  تزعزع استقرار الدولة -دال
يتعلق تزعزع النظام السياسي بقدرة صناعة املخدرات  -29

غري املشروعة على متويل احلمالت االنتخابية وأشكال عديدة 
من الفساد، وكذلك أعمال التمرد واالرهاب واجلرمية املنظمة. 

يه املناخ االستثماري واألساس الذي يستند وقد يؤدي إىل تشو 
 اليه اختاذ القرارات السليمة ذات الصلة باالقتصاد الكلي.

كما إن تزعزع استقرار الدولة عادة ما يكون أكثر  -30
العواقب خطورة فيما يرتتب على وجود صناعة واسعة 
للمخدرات غري املشروعة يف بلد ما. ومع أن األموال املتأتية 

االجتار باملخدرات يف البلدان النامية قد ال تكون  عن طريق 
ا عادة ما  كبرية بدرجة تكفي لتكوين ازدهار اقتصادي، فا
ال لتفشي الفساد يف النظام  تكون أكثر من كافية إلتاحة ا
السياسي. وقد تكتشف اجلماعات املتمردة أن االجتار 
باملخدرات هو مصدر جمد لتحقيق الدخل؛ ويف بعض 

ن، كأفغانستان وكولومبيا وميامنار مثال، ارتبط انتاج البلدا
 املخدرات غري املشروعة باحلروب األهلية وانتعش بواسطتها.

إحدى العواقب الرئيسية لتزعزع استقرار بلد ما  -31
واخنفاض منوه االقتصادي هي انكماش االستثمارات. فحاملا 

ناخ تصبح سالمة االستثمارات املشروعة مهددة، يتدهور امل
التجاري وتقل امكانيات توظيف استثمارات جديدة. ومع 
اخنفاض مستويات االستثمار، يلحق الضرر بالتقدم 
االقتصادي واالجتماعي، وبالتايل بالتنمية الطويلة األجل. ويف 
بلدان املنطقة الفرعية اآلندية، على سبيل املثال، يكون 

رتفاع اخنفاض االنتاج غري املشروع من الكوكا مصحوبا با
 معدالت االستثمار والعكس بالعكس.

من املشاكل األخرى املتصلة بذلك صعوبة اختاذ  -32
قرارات رشيدة بشأن السياسات االقتصادية عندما تنتشر 
اقتصادات سرية تذكيها األرباح غري املشروعة. ويف ظل هذه 
الظروف تصبح البيانات االقتصادية املتوفرة عن بلد ما مضللة 
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أدناه). ويلي ذلك اختاذ قرارات  35و 34رتني (انظر الفق
اقتصادية خاطئة مما يضر مبصداقية الدولة واملناخ االستثماري 

 يف البلد.
  

  تزعزع االستقرار االقتصادي -هاء
يتخذ تزعزع االستقرار االقتصادي أشكاال خمتلفة  -33

هي: (أ) إضعاف القرارات اخلاصة باالقتصاد الكلي ملواجهة 
رباح غري املشروعة، مما يؤدي بالتايل إىل نشوء تدفق األ

معدالت عالية من الفائدة واستبعاد االستثمارات املشروعة؛ 
(ب) جتاوز أسعار صرف العمالت لقيمتها احلقيقية نتيجة 
لتدفق األرباح غري املشروعة وتقلص الصادرات املشروعة؛ 

يف  نشوء أعمال جتارية غري مشروعة وتنافس غري نزيه، مبا (ج)
ذلك وضع العقبات أمام األعمال التجارية املشروعة؛ 

التشجيع على االستهالك املرتف على حساب  (د)
) التشجيع على االستثمار يف ھاالستثمارات الطويلة األجل؛ (

قطاعات غري انتاجية (كصناعة اللهو واملتعة والعقارات)؛ (و) 
 تفاقم التوزيع غري املتكافئ للدخل.

د االقتصاد الكلي، فقد يؤدي وجود أما على صعي -34
اقتصاد كبري يُدار يف اخلفاء إىل تقويض خطري ألسس اختاذ 
قرارات رشيدة من جانب مقرري السياسات. وتصبح ادارة 
االقتصاد الكلي صعبة حىت يف أفضل األوقات، ولكنها 
تتحول، مع تداول األموال املتأتية من املخدرات غري املشروعة 

نطاق واسع، إىل مهمة مستحيلة تقريبا.  يف االقتصاد على
وتكون ادارة االقتصاد الكلي شاقة بصفة خاصة عندما تكون 
هناك حاجة إىل ادخال تغيريات على السياسة االقتصادية،  
كالتدابري التقشفية للحد من التضخم أو حماوالت تنويع 
قاعدة التصدير. ويف هذه احلاالت فإن األموال املتأتية من 

غري املشروعة غالبا ما تتعارض مع االجراءات  املخدرات
احلكومية، إما عن طريق احليلولة دون حتقيق النتيجة املتوقعة، 

أو عن طريق اطالة االطار الزمين الستقرار االقتصاد الكلي 
وإما عن طريق دفع احلكومة إىل اختاذ تدابري مفرطة يف الشدة، 

 تماعية.مما يؤدي بالتايل إىل حدوث بطالة وقالقل اج
وغالبا ما يؤدي رد الفعل على الضغط الناجم عن  -35

التضخم املايل إىل اعتماد سياسات نقدية أكثر صرامة، تؤدي 
إىل اخنفاض عرض األموال وازدياد معدالت الفائدة. غري أن 
هذه السياسات لن تثبت جناحها اال اذا كان هناك رد فعل 

التغّريات الطارئة. من االقتصاد على حنو ميكن التنبؤ به على 
ولكن عندما تكون األرباح غري املشروعة متوفرة مببالغ كبرية 
فقد يستمر االقتصاد يف الغليان، كاشفا بذلك عن تضخم 
ملموس، رغم وجود سياسة نقدية صارمة. مثل هذا التطور قد 
يدفع السلطات إىل اختاذ تدابري نقدية أكثر تشددا وغري ذلك 

ة املتشددة األخرى. ويف اطار هذه من التدابري االقتصادي
سبيل لديها  العملية فان األعمال التجارية املشروعة اليت ال

للوصول إىل هذه األموال غري املشروعة، قد ُترغم على اخلروج 
من السوق نتيجة الرتفاع معدالت الفائدة، وقد ال يتم 

 توظيف استثمارات مشروعة جديدة.
من السوق من جراء  أما الشكل اآلخر من االزاحة -36

التزاحم فهو صرف العمالت بأسعار تتجاوز قيمتها، وهو 
إحدى عواقب تدفق أرباح غري مشروعة على البلد. ومن 
تبعات ذلك ازاحة الصادرات املشروعة بفعل مزامحتها من 
الصادرات من املخدرات غري املشروعة على حنو نظامي. كما 

ا مشاكل أما يطرح صرف العمالت بأسعار تتجاوز قيمته
ا ألن االنتاج  الصناعة احمللية اليت جتهز السوق احمللية مبنتجا
احمللي سوف حتل حمله الواردات املتزايدة. وبالتايل فان صرف 
العمالت بأسعار تتجاوز قيمتها قد يؤدي إىل تقويض 
قطاعات اقتصادية برمتها، وهي قطاعات قد يصعب اعادة 

 انشائها إن انعدم وجودها.
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وقد تؤدي املنشآت التجارية املمولة على حنو غري  -37
مشروع إىل إبعاد األطراف املتنافسة املشروعة من السوق عن 
طريق بيع السلع أو اخلدمات بأسعار أقل من أسعارها 
احلقيقية. وعادة ما تعمل هذه املنشآت كشركات "واجهة" 
تشارك (أو تدعي االشرتاك) يف جتارة مشروعة كغطاء لغسل 

جتسد  وال. ويف هذه احلاالت فان األسعار املخفضة الاألم
جانب الكفاءة، بل قد ترغم شركات مشروعة أكثر كفاءة 
منها بكثري على اخلروج من السوق التجارية، تاركة قطاعات 
بكاملها يف أيدي منشآت غري مشروعة. وتكون هذه احلالة 
حمفوفة باملشاكل على وجه اخلصوص عندما يوصد الباب أمام 

 دخول متنافسني جدد إىل السوق.
كما إن االنفاق اليت تتبعها مجاعات االجتار  -38

باملخدرات تسبب املزيد من املشاكل للتنمية الطويلة األجل. 
فهي غالبا ما تتسم بنوع من االستهالك الباذخ (كالسيارات 
واليخوت واملعدات االلكرتونية واملالبس الفاخرة، اليت عادة ما 

ة). وقد يتم هذا االستهالك الباذخ على تكون مستورد
حساب االستثمار، ورمبا يؤدي حىت إىل خفض االستثمارات 
اليت كانت ستوظف لوال ذلك. وعلى سبيل املثال، إن ارتفاع 
نسبة عنصر املستوردات من السلع اجلاري استهالكها قد ختل 
بامليزان التجاري، مما يدفع املصارف األجنبية إىل زيادة رسوم 

ملخاطر االئتمانية يف البلد، األمر الذي يفضي إىل زيادة ا
 معدالت أسعار الفائدة ومن مث إىل التقليل من االستثمارات.

كذلك فإن اقتناء األسلحة يعترب بندا متكررا آخر من  -39
تؤدي إىل  بنود انفاق املتجرين باملخدرات. وهي مشرتيات ال

ت الرأمسالية فحسب، احليلولة دون االنفاق البديل على املعدا
بل تسهم أيضا يف انتشار اخلوف والعنف، مما جيعل البيئة 

 التجارية عموما غري مؤاتية على حنو أكرب.
وعندما تستثمر مجاعات االجتار باملخدرات مبالغ   -40

كبرية يف االقتصاد، غالبا ما يكون هناك احنياز إىل االستثمار 

ارات وصناعة اللهو يف القطاعات غري املنتجة عموما، كالعق
ها من األعمال  واملتعة (كامليسر ودور البغاء وما شا
التجارية). وال يشكل العديد من هذه االستثمارات أساسا 
سليما للتنمية الطويلة األجل، اذ إن اهلدف منها ينحصر إما 
يف حتقيق أرباح قصرية األجل أو غسل األموال. فاالستثمار يف 

ا يكون ألغراض املضاربة، العقارات، مثال، عادة م
دف رفع  وال ُيستخدم لألغراض االنتاجية، ألنه امنا يتم إما 

األسعار حنو األعلى وإما للتسرت على املكاسب غري املشروعة. 
وقد يكون هلذا النوع من االستثمار تأثري سليب عام على القوة 

تمعات احمللية.  الشرائية يف ا
مارات املتأتية من أموال مثة جانب سليب آخر لالستث -41

املخدرات غري املشروعة هو افتقارها إىل االستمرارية. إذ 
يتوقف جل هذه االستثمارات يف الواقع على تواصل عملية 
االجتار باملخدرات غري املشروعة. ونظرا لعدم مشروعية 
وضعها، فان عملية االجتار باملخدرات غري املشروعة قد 

ا أو تتوقف فجأة، ورمبا تنخفض ا الستثمارات املتصلة 
ختتفي نتيجة الجراءات انفاذ القوانني أو املالحقة القضائية. 
ومن عواقب ذلك تعرض العديد من مناطق انتاج املخدرات 
ا إىل دورات من االزدهار واالفالس  غري املشروعة واالجتار 

 احلادين.
من العواقب املهمة األخرى النشاء صناعة  -42

ملشروعة هي أن ادامة الالمساواة يف الدخل للمخدرات غري ا
ليست وحدها اليت رمبا كانت يف األصل واحدة من أسباب 
ا بل إن زيادة حدة تلك  الضلوع يف انتاج املخدرات واالجتار 
الالمساواة هي من بني تلك األسباب أيضا. واملخدرات غري 
املشروعة ليست السبب الوحيد للتغريات يف توزيع الدخل 

ها غالبا ما تسهم فيها. وهذه مسألة حمفوفة باملشاكل ولكن
على وجه اخلصوص ألن الالمساواة يف الدخل تقع يف صميم 
املشاكل االجتماعية املختلفة اليت تواجهها بلدان عديدة، مبا 
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ا، لتشكل  يف ذلك انتاج املخدرات غري املشروعة واالجتار 
التساوي يف بالتايل حلقة مفرغة. وبعبارة أخرى، فان عدم 

الدخل يبدو حبد ذاته عامال مهما يؤثر على استعداد الناس 
للمشاركة يف صناعة املخدرات غري املشروعة، بينما يؤدي 

 وجود صناعة كهذه إىل تعزيز الالمساواة يف توزيع الدخل.
وليس تفاقم الالمساواة يف الدخل نامجا عن تكديس  -43

فقط، بل إنه ناجم  مجاعات االجتار باملخدرات ثروات طائلة
أيضا عن أمناط انفاقها، وخصوصا رغبتها يف اقتناء األراضي. 
واذا كان صغار املزارعني غري راغبني يف بيع أراضيهم طواعية 
م يكرهون على ذلك بالرتهيب. والنتيجة املرتتبة على ذلك  فا
رمبا تكون يف شكل اصالح زراعي معكوس يتسم بتوزيع 

ارع الكبرية وبوجود مزارعني صغار ممن األرض على قلة من املز 
تعوزهم اخللفية التعليمية واملهارات الالزمة لالنتقال إىل 

 قطاعات االقتصاد األخرى.
وعلى حنو مماثل فان العنف املتصل باملخدرات يفعل  -44

فعله كرادع لالستثمار، فيقلل من فرص العمالة والدخل. 
ـزع يف األحوال وينطبق الشيء نفسه على السياحة، اليت تن

املختلفة إىل نشر قيمتها املضافة فيما بني عدد كبري من 
األفراد. كما أن للجرمية املتصلة باملخدرات تأثريا رئيسيا على 
تمع ممن هم أقل قدرة على  أعضاء الشرائح األدىن، من ا
محاية أنفسهم، يف حني تستطيع اجلماعات ذات الدخل 

على املعدات واخلدمات العايل أن تدفع الثمن للحصول 
األمنية. إضافة إىل أن مكافحة االجتار باملخدرات غري 
املشروعة واجلرمية املنظمة يعتمد على موارد حكومية شحيحة، 
ذا الشكل أو ذاك إىل خفض األموال املتاحة  مما يؤدي 

 للرعاية االجتماعية والتحويالت واخلدمات.
املتحدة االمنائي  هذا، ويبدو أن بيانات برنامج األمم -45

تؤكد  )13(2002تقرير التنمية البشرية لعام الواردة يف 
االجتاهات اآلنفة الذكر. فعند فحص نسبة الدخل لدى أغىن 

يف  20يف املائة من السكان مقارنة مبا هي لدى أفقر  20
املائة منهم يتبني أن الالمساواة يف الدخل قد ازدادت يف 

ل العقد املاضي. فقد كسب أغىن املنطقة الفرعية اآلندية طوا
يف املائة من سكان كولومبيا ما يزيد ستة عشر ضعفا  20

-1980يف املائة من أفقرهم يف الفرتة  20على ما كسبه 
ومبا يزيد عشرين ضعفا يف النصف الثاين من  1994

التسعينات. كما أُبلغ عن زيادات أقل يف الالمساواة يف 
، ويف 12إىل  10سبة من الدخل يف بريو، حيث ازدادت الن

. وبالتايل فقد 12إىل  9بوليفيا، حيث ازدادت النسبة من 
بلغت الالمساواة يف الدخل يف مجيع البلدان الثالثة الواقعة يف 
املنطقة الفرعية اآلندية مستوى يفوق املعدل العاملي، أما يف  
كولومبيا فقد كانت النسبة تزيد على النسب املبّلغ عنها يف 

). كما 9) واكوادور (15) وبنمــا (18 الــمجاورة (فنـزويال
يزيد بروز مستوى الالمساواة يف الدخل يف البلدان الثالثة يف 
املنطقة الفرعية اآلندية على ما هو عليه يف البلدان املتقدمة 

)، وأسرتاليا واململكة 9النمو التالية: الواليات املتحدة (
ولندا وبلجيكا واسبانيا )، وه6) وفرنسا وسويسرا (7املتحدة (

) 4)، وكندا والنرويج والدامنرك والسويد (5وأملانيا والنمسا (
). وقد يكون من املثري لالهتمام أيضا أن ُيالحظ 3واليابان (

أن هناك ترابطا شديدا بني الالمساواة يف الدخل وعدد 
متعاطي املخدرات املزمنني، كقياس غري مباشر حلجم صناعة 

ملشروعة يف البلدان املتقدمة النمو. ومع أنه املخدرات غري ا
يوجد يف الواليات املتحدة أكرب عدد من متعاطي املخدرات 
املزمنني يف العامل بالنسبة للفرد الواحد، وأن يف اململكة املتحدة 
واحدا من أعلى األرقام فيما بني بلدان أوروبا الغربية، فان 

فرد الواحد منخفض عدد متعاطي املخدرات املزمنني بالنسبة لل
نسبيا يف بلدان تنخفض فيها مستويات عدم املساواة يف 
الدخل، مثل أملانيا وبلجيكا والدامنرك والسويد وفنلندا والنمسا 

والظاهر أن تعاطي املخدرات املزمن يف  )14(والنرويج وهولندا
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اليابان هو أقل من ذلك أيضا. غري أن هناك حاجة إىل زيادة 
 دراسة أسبابه.

  
  تزعزع استقرار المجتمع المدني -واو
صناعة املخدرات غري املشروعة ميكن أن ال تزعزع  -46

تمع املدين كذلك.  استقرار الدولة واالقتصاد فقط، بل ا
وهذا ما ميكن أن حيدث نتيجة لتزايد مستويات اجلرمية 
(حروب العصابات واالختطاف واالبتزاز)؛ واضمحالل رأس 

واضعاف سيادة القانون؛ وفساد النخبة املال االجتماعي؛ 
و/أو النظام السياسي؛ وامليسر والبغاء؛ وتعاطي املخدرات؛ 

تمعي.  وفقدان التماسك ا
أما األعراض أو املظاهر الرئيسية لتزعزع استقرار  -47

تمع املدين فتتمثل يف ارتفاع مستويات اجلرمية، وخباصة  ا
دة على أمناط االستهالك اجلرائم العنيفة، اليت هلا وطأة شدي

(كاحلاجة إىل دفع تكلفة اخلدمات األمنية)، وكذلك على 
احلرية الفردية (وخصوصا حرية التنقل). وتشمل اجلرائم 
املتصلة باملخدرات اجلرائم االستيالئية وحروب العصابات 

 والعنف يف األماكن العمومية واالبتزاز واالختطاف.
ت خالل العقدين ورمبا تكون كولومبيا قد شهد -48

تمع املدين فيما  األخريين، أكرب درجة من تزعزع استقرار ا
يتصل باملتاجرة باملخدرات غري املشروعة. ففي ذلك البلد، 

 100 000جرمية لكل  17تزايد عدد جرائم القتل من 
(أي قبل اخنراط البلد يف  1975-1973شخص يف الفرتة 

 100 000ة لكل جرمي 63صناعة الكوكايني العاملية) إىل 
، وذلك خالل املرحلة األوىل من 1988شخص يف عام 

احلرب اليت أعلنها جتّمع عصابات االجتــار باملخدرات (كارتل 
ثــم ازداد هذا الرقم جدا إىل حوالــي  )15(ميديلني) على الدولة.

، 1992شخص يف عام  100 000جرميــة لكــل  80
ديلني. وبعد تفكك عندما اشتدت تلك احلرب على كارتل مي

و  1993هذا الكارتل تدرجييا، اخنفض العدد يف عامي 
يف أعقاب تفكك كارتل كايل.  1995، مث يف عام 1994

، وهي السنة األخرية اليت تتوفر عنها بيانات قابلة 1997ويف 
جرمية لكل  58للمقارنة الدولية، بلغ الرقم بالنسبة لكولومبيا 

املرتبة الثانية بعد رقم  شخص، وهو رقم يأيت يف 100 000
) ولكنــه يفوق بكثري الرقم اخلــاص ببيــرو 61جنوب افريقيا (

) أو ايطاليا 5) أو شيلي (7) أو الواليات املتحدة (10(
) أو اليابان 1.2) أو سويسرا (1.4) أو أملانيا (1.5(
)0.5.()16( 

علما بأن الفرتة الطويلة من اجلرمية والعنف تسهم يف  -49
ل رأس املال االجتماعي يف البلد، وإضعاف سيادة اضمحال

القانون بوجه عام. ومن الناحية االقتصادية، يؤدي ذلك إىل 
يصبح باالمكان  ارتفاع تكاليف املعامالت التجارية، ألنه ال

االعتماد على الدولة لتوفري االطار الالزم. وكنتيجة الرتفاع 
صادي هذه التكاليف حدث هبوط عام يف النشاط االقت

تمع بوجه عام.  )16(الكلي ومن مث هبوط يف رفاه ا

مثة عنصر آخر يسهم يف اضمحالل رأس املال  -50
االجتماعي هو الفساد، وخباصة فساد النخبة السياسية 
احلاكمة والنظام السياسي كله، وهو مظهر آخر لضعف 
سيادة القانون. ومع أنه ال يوجد جمتمع حمصن بوجه الفساد، 

مقادير كبرية من األموال غري املشروعة هو عامل فان توفر 
يساعد على دميومة الفساد. وهذا أيضا يؤدي إىل زيادة 
التكاليف الكلية للمعامالت التجارية، ويقلل بالتايل من 

تمع.  امكانات رفاه ا
عالوة على ذلك، فإن النسيج االجتماعي يصاب  -51

السائد. كما حاملا تصبح األنشطة غري املشروعة هي العرف 
يوفر حتقيق األرباح بسرعة من االجتار باملخدرات حافزا 
للشباب على ترك مقاعد الدراسة. وهكذا تنشأ حوافز جليل 
بكامله لكي يعيش حياة يكون فيها جمردا من املؤهالت 
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تمع احملروم من الفرص التعليمية ال ميكنه أن  التعليمية. وا
ذا األمر يطرح مشكلة يتطور. كما إن تأثر األسر أيضا 

تمع.  عويصة، ألن األسر تشكل عادة نواة ا
وعلى العكس من التوقعات بأن املخدرات املنتجة  -52

بطرق غري مشروعة يف بلد معني لن تُنقل إال إىل األسواق غري 
املشروعة خارج ذلك البلد؛ فقد أظهرت التجربة أن معظم 

شروعة وكذلك بلدان البلدان اليت تُنتج فيها املخدرات غري امل
ا تتعلق بتعاطي  العبور تواجه يف النهاية مشاكل حملية خاصة 
املخدرات ألن تسرب بقاياها هو ظاهرة معهودة. وغالبا ما 
تتلقى اجلماعات احمللية املتاجرة باملخدرات، اليت تساعد يف 
عمليات العبور، الدفع عينا مقابل ما تبيعه من حصتها من 

شروعة بغية حتويلها إىل ايرادات. ومبا أنه قلما املخدرات غري امل
يكون هلذه اجلماعات سبيل للوصول إىل األسواق األجنبية، 
ا تضطر إىل بيع املخدرات حمليا. وقد يستمر تعاطي  فا
املخدرات أيضا بعد تقليص االنتاج احمللي من املخدرات غري 

شكلة تزال باكستان تواجه م املشروعة؛ وعلى سبيل املثال، ال
حادة تتصل باهلريوين حىت بعد قيامها بالفعل بالقضاء على 

، حيث 2001انتاج خشخاش األفيون غري املشروع يف سنة 
 حّلت الواردات من أفغانستان حمل اإلنتاج احمللي.

وعلى حنو مماثل، فقد أفضت الزيادة يف انتاج الكوكا  -53
تعاطي  يف بوليفيا وبريو يف الثمانينات إىل زيادة حادة يف

الباسوكو مث الكوكايني الحقا. وعلى الرغم من اخنفاض انتاج 
الكوكا يف أواخر التسعينات، فقد ظلت مستويات التعاطي 
املذكورة عالية نسبيا. ويبدو أن مستوى تعاطي الكوكايني يف  
كولومبيا يف أواخر التسعينات قد ازداد إىل جانب ازدياد انتاج 

بلدان الكاريبـي أيضا نتيجة الكوكا. وقد تأثرت املكسيك و 
لتزايد مستويات تعاطي الكوكايني، حيث يزداد استخدام هذه 
البلدان كبلدان عبور بعد اخنفاض شحنات الكوكايني القادمة 
من كولومبيا واملوجهة مباشرة إىل الواليات املتحدة. كما 

وردت تقارير عن ازدياد مستويات تعاطي الكوكايني يف 
 كل من الربازيل وجنوب افريقيا، ومها السنوات األخرية يف

بلدان يستخدمان أيضا كبلدان عبور. وعلى حنو مماثل أيضا، 
فقد تأثرت بصفة خاصة مجهورية ايران االسالمية وبلدان يف 
آسيا الوسطى وعدد من بلدان أوروبا الشرقية نتيجة الرتفاع 
مستويات تعاطي األفيونيات يف السنوات األخرية حيث 

ملتاجرون باهلريوين تلك البلدان كبلدان عبور يستخدم ا
 للتهريب.
علما بأن تعاطي املخدرات حبد ذاته، سواء يف  -54

البلدان املتقدمة أو النامية، يؤدي إىل نشوء طائفة واسعة من 
املشاكل االضافية للمجتمع ويؤثر سلبا على الصحة 
واالنتاجية والتعليم، ويفضي إىل ازدياد معدالت اجلرمية 

احلوادث وتفكك األسرة. وهي مسائل تقع خارج نطاق هذه و 
املناقشة، وقد عوجلت يف عدد من املنشورات األخرى الصادرة 

 )17(عن األمم املتحدة.
من مث فإن وجود صناعة كبرية للمخدرات غري  -55

املشروعة ميزق التماسك االجتماعي، الذي يشمل األسرة 
تمع احمللي والدولة، ويبدد رأس  املال االجتماعي على حنو وا

خطري. وبدون رأس املال االجتماعي، يصبح من غري احملتمل 
 حتقيق التنمية.

  
  اآلثار السياساتية -زاي
ان املنافع القصرية األمد من انتاج املخدرات واالجتار  -56

ا على حنو غري مشروع تقابلها خسائر كبرية على املدى 
ليم انه حىت لو تصرفت الطويل. ومما يقرّه املنطق الس

احلكومات بدافع من مصلحتها الذاتية البحتة، فانه ينبغي هلا 
أن تتبع سياسات عامة بشأن مكافحة انتاج املخدرات غري 
ا. والظاهر أن هناك سببني على األقل  املشروعة واالجتار 

 لعدم حصول ذلك دائما، مها:
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أن بعض احلكومات ال ترى سوى املنافع  (أ) 
ة األمد وال تعرتف باخلسائر الطويلة األمد من حيث القصري 

ا تقّصر يف التنظيم الرقايب للنظام  التنمية. ويف هذا الصدد، فإ
املايل كما تقّصر يف ختصيص األموال ويف اختاذ التدابري املناسبة 

ا بشكل غري مشروع؛  ملكافحة انتاج املخدرات واالجتار 
صاغ يف بعض أن سياسة مراقبة املخدرات تُ  (ب) 

األحيان ضمن سياق وطين يتجاهل اآلثار الدولية الطويلة 
 األمد.
ا  -57 وهناك عالقة بني التنمية وانتاج املخدرات واالجتار 

بصورة غري مشروعة، وكذلك بني السياسات االمنائية ومراقبة 
املخدرات. وميكن القول ان مراقبة املخدرات هي يف احلقيقة 

نمية، بينما قد يكون جناح التنمية شرط أساسي لنجاح الت
االقتصادية شرطا مسبقا لتحقيق جناحات مستدامة يف جمال 

 مراقبة املخدرات.
ومع وجود دالئل تستند إىل التجربة تدعم النظرية  -58

القائلة بأن مراقبة املخدرات ختدم التنمية بالفعل، فان اعتبار 
عالية شرطا الزما العالقة العكسية للتنمية االقتصادية العامة ال

لتحقيق النجاح يف مراقبة املخدرات هو أمر أقل تأكيدا. 
تتيح الدالئل اعطاء جواب قاطع على ذلك. ومن املمكن  وال

العثور على دالئل تثبت أن التنمية ميكن أن تؤدي، ضمن 
سياقات خمتلفة، إما إىل تقليل مشاكل املخدرات وإما إىل 

ا:  زياد
 من التنمية:وجود مستوى أعلى  (أ) 
املقصود باملستوى األعلى من التنمية هو  ‘1‘ 

وجود قوة شرائية أكرب وتشديد أقوى موّجه 
ا  حنو األداء وخيارات تروحيية أكثر، ولذا فا
 قد تعين ازدياد اللجوء إىل املؤثرات العقلية؛

غري أن وجود مستوى أعلى من التنمية يعين  ‘2‘ 
والقدرات أيضا وجود قدر أكرب من املوارد 

 ألغراض املنع واملعاجلة وانفاذ القوانني؛
وجود مستوى منخفض من انتاج املخدرات  (ب) 

 غري املشروعة:
هناك مستويات منخفضة نسبيا من انتاج  ‘1‘ 

املخدرات غري املشروعة يف البلدان اليت 
حققت معدالت عالية من النمو االقتصادي 

 خالل العقد املاضي؛
ات العالية نسبيا من انتاج غري أن املستوي ‘2‘ 

املخدرات غري املشروعة قد توجد أيضا يف 
البلدان ذات الدرجة العالية من التنمية 
االقتصادية؛ ومع ذلك فان أمهية هذا 
االنتاج، من حيث احلجم الكلي لالقتصاد 
متيل ألن تكون ضمن احلد األدىن يف هذه 
البلدان، مثلما يتضح من حتليل حجم 

 باملخدرات. الدخل املتعلق
هذا، وإن التنمية االقتصادية قضية مهمة بالنسبة  -59

للمراقبة الدولية للمخدرات. إذ سترتاكم املنافع الطويلة األمد 
إذا ما نأى البلد بنفسه عن انتاج املخدرات غري املشروعة 
ا وتعاطيها وعن غسل األموال، غري أن هذا األمر  واالجتار 

األمد بالنسبة للحكومة سينطوي على تكاليف قصرية 
تمع على السواء. ومن الضروري  وبالنسبة لشرائح معينة من ا
للمجتمع الدويل أن يساعد البلدان احملتاجة على حتمل بعض 
هذه التكاليف على األقل، مما ميّكن من القيام بتدخالت من 
ا أن متنع زراعة احملاصيل غري املشروعة وحتقيق مكاسب  شأ

وهو ما ينبغي أن يكون السبب املنطقي طويلة األمد. 
األساسي للمساعدة الدولية، سواء كانت ثنائية أو متعددة 

 األطراف، يف جمال مراقبة املخدرات.
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اذا انقطعت سلسلة مراقبة املخدرات يف بلد ما فان  -60
النظام الدويل ملراقبة املخدرات كله قد يصبح مهددا. واملثل 

ا ينطبق القائل أن السلسلة ليست بأق وى من أضعف حلقا
بصفة خاصة على أي نظام متعدد األطراف، كاألمم املتحدة 
والنظام الدويل ملراقبة املخدرات الذي تشرف عليه. ومن شأن 
اختاذ اجراء انفرادي ضمن سياق وطين حبت أن يلحق الضرر 

 بسالمة النظام الدويل ملراقبة املخدرات برمته.
لة ما من منظور وطين حبت والنـزوع إىل تعريف مشك -61

وعلى املدى القصري ال خيص حتديدا جهود مراقبة املخدرات. 
فالسياسة االمنائية غالبا ما تُتبع أيضا ضمن سياق وطين، وقد 
أفضت إىل تبعات دولية غري مقصودة (كاحلروب التجارية 
وسباق التسلح واملشاكل البيئية). ويف العقد املاضي، اعترب 

ابط التنظيمية الرقابية وحترير االقتصاد والعوملة  التحرر من الضو 
كآليات لتعزيز التنمية على الصعيد العاملي. غري أنه كانت 

كهبوط أسعار املواد   –هناك أيضا تبعات غري مقصودة أخرى 
األولية وازدياد البطالة يف بعض املناطق واهلجرة وتزايد 

انتاج  اليت أسهمت يف تزايد –املعامالت العابرة للحدود 
ا وتعاطيها.  املخدرات غري املشروعة واالجتار 

وبامكان اآللية الدولية ملراقبة املخدرات القائمة اآلن  -62
أن تعاجل العواقب املتصلة باملخدرات دون أن تعّرض للخطر 
املنافع األخرى النامجة عن التعاون الدويل وعملية العوملة. 

الدويل ملراقبة املخدرات وبالتايل فان املهام األساسية للنظام 
تتمثل يف تنسيق وتبسيط االجراءات املتخذة ملكافحة انتاج 
ا غري املشروعني وتشجيع احلكومات  املخدرات واالجتار 
على التصدي ملشاكل تعاطي املخدرات بتعزيز أنشطة الوقاية 
واملعاجلة من تعاطي املخدرات وعن طريق التعلم من أفضل 

يتضمن أيضا التصدي الدويل النتاج املمارسات املتبعة. و 
ا غري املشروعني عنصرا من العناصر  املخدرات واالجتار 
سدة يف خطة العمل بشأن التعاون الدويل على ابادة  ا

احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديلة، اليت 
ا االستثنائية العشرين (قرار  ا اجلمعية العامة يف دور اعتمد

أما يف برامج التنمية  )18(هاء). 20/4-معية العامة دإاجل
وهم احدى  –البديلة، فانه جيري مساعدة صغار املزارعني 

ا   –احللقات الرئيسية يف سلسلة انتاج املخدرات واالجتار 
على التحول من زراعة احملاصيل املخدرة غري املشروعة إىل 

اقبة الدولية توليد الدخل بوسائل مشروعة. وهكذا تسهم املر 
للمخدرات يف بلوغ اهلدف املتمثل يف التنمية املستدامة 
الطويلة األمد عن طريق التصدي لآلثار اجلانبية السلبية 

 الناشئة عن انتشار صناعة املخدرات غري املشروعة.
  

  االستنتاجات -حاء
 ينبغي جلهود مراقبة املخدرات أن تراعي ما يلي: -63

املشروعة توفر مكاسب أن املخدرات غري  (أ) 
قصرية األمد لقلة من الناس، ولكنها تؤدي إىل خسائر طويلة 

 األمد لكثري منهم؛
أنه يتعني النظر يف مشكلة املخدرات ضمن  (ب) 

 السياق االقتصادي واالمنائي الشامل للبلد؛
أن هناك آليتني راسختني متعدديت األطراف  (ج) 

ية على السواء، وأنه ملعاجلة مشكلة املخدرات ومشكلة التنم
يتعني إدماج هاتني اآلليتني معا على حنو أفضل، ألن التنمية 
االقتصادية الطويلة األمد يف بلد ما لن تكون جمدية بدون 

 وجود نظام فّعال ملراقبة املخدرات؛
ا غري  (د)  أن انتاج املخدرات واالجتار 

ن املشروعني، يف البلدان اليت تعاين من مستويات عالية م
البطالة، يوفران فرصا كبرية للعمالة لكنهما يعرضان تنمية رأس 

 املال البشري للخطر؛
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أن صغار املزارعني جينون، يف املدى القصري،  )ھ( 
منافع اقتصادية من زراعة احملاصيل املخدرة غري املشروعة، غري 

يف املائة من مردود التجارة  1أن حمصلة هذه املنافع تقل عن 
  املشروعة يف العامل؛باملخدرات غري

يف املائة من القيمة املضافة يف  99أن  (و) 
التجارة العاملية باملخدرات غري املشروعة تنشأ عن طريق 

 االجتار على الصعيدين الوطين والدويل؛
أن معظم األرباح املتأتية من جتارة املخدرات  (ز) 

طأة غري املشروعة تتحقق يف البلدان املتقدمة النمو، غري أن و 
التأثري االقتصادي ملشكلة املخدرات ملموس أكثر يف البلدان 
النامية حيث ان قيمة التجارة باملخدرات غري املشروعة متثل 

 نسبة من االقتصاد تفوق مثيلتها يف البلدان املتقدمة؛
أن هناك، بوجه عام، ترابطا سلبيا يف العالقة  (ح) 

قتصادي يف أي بني انتاج املخدرات غري املشروعة والنمو اال
 بلد؛

أن انتاج املخدرات غري املشروعة وما يتصل  (ط) 
به من أنشطة اقتصادية يلحق الضرر بالتنمية االقتصادية 
الطويلة األمد نتيجة ملا ينطوي عليه من آثار تؤدي إىل زعزعة 

تمع املدين.  الدولة واالقتصاد وا

 

    تسير عمل النظام الدولي لمكافحة المخدرا -ثانيا
حالة االنضمام إلى المعاهدات الدولية  -ألف

  لمراقبة المخدرات
  1961االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  
، كان عدد الدول 2002تشرين الثاين/نوفمرب  1يف  -64

 )19(،1961األطراف يف االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
نة أو يف تلك االتفاقية بصيغتها املعدلـة بربوتوكـول س

دولة كانت  173دولة، منها  179قد بلغ  )20(،1972

أطرافًا يف تلك االتفاقية بصيغتها املعدلة. ومنذ أن نشر تقرير 
أصبحت إريرتيا، وبليز، وسان  )21(،2001اهليئة عن عام 

 1961فنسنت وجزر غرينادين، وغيانا أطرافًا يف اتفاقية سنة 
حت كل من ، وأصب1972بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 

مجهورية إيران اإلسالمية واملغرب طرفني يف بروتوكول سنة 
 )22(.1961املعدِّل التفاقية سنة  1972


